
اهاه هژاودیلک   هژاودیلک اهاه /  /  یدنب   یدنب هتسد   هتسد تسرهف   هحفصتسرهف هحفص هرامش   هرامش

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 0  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 0  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • --

140 1140 1 نمهب   نمهب   11 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

37505 کارتشا : دک 
1396/03/17 زاغآ : خیرات 

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1212))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3232))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 38 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 0  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) video projector  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) paging  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) led wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 0  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) دنمشوه هناخ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 21

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 0  " ) دنمشوه نامتخاس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 0  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاقیقحت مولع و  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 14:50   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 14:50   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : ازجم دادرارق  ود  بلاف  رد  ار  دوخدنمشوه  هناخلگ  عبرم  رتم  ثادحا 3200  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنمشوه هناخلگ  ثادحا  تایلمع  یارجا  یراکنامیپ  - 2 دنمشوه هناخلگ  ثادحا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  لیاسو و  دیرخ  - 1

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی کولب  نامتخاس  تاقیقحت  مولع و  دحاو  یمالسا  دازا  هاگشناد  کراصح  یادهش  راولب  هاگشناد -  نادیم  لامش -   - یراتس دیهش  هارگرزب  یاهتنا  نارهت -   :: سردآ سردآ
قاتا 601 مشش  هقبط  یشزوما 

44865131 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  مود  تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DT10108380030340 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکفا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DOWN HOLE STRIN.comPELETE SET MATERIAL SELECTION PER NACE MR LATEST EDITION WORKING یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PRESURE 5000 PSI GAS TEST PRESURE RATING 7500 PSI

لایر نیمضت 1/485/600/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

22320-341-061 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ثادحا ثادحا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ - - 11 ازجم :  :  ازجم دادرارق   دادرارق ودود   بلاف   بلاف ردرد   ارار   دوخدنمشوه   دوخدنمشوه هناخلگ   هناخلگ عبرم   عبرم رتم   رتم   32003200 ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع
دنمشوه دنمشوه هناخلگ   هناخلگ ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراکنامیپ   یراکنامیپ - - 22 دنمشوه دنمشوه هناخلگ   هناخلگ

11

DOWN HOLE STRIN.comPELETE SET MATERIAL SELECTION PER NACE MR LATEST EDIT IONDOWN HOLE STRIN.comPELETE SET MATERIAL SELECTION PER NACE MR LATEST EDIT ION ناونع : : ناونع
WORKING PRESURE 5000  PSI  GAS TEST PRESURE RATING 7500  PSIWORKING PRESURE 5000  PSI  GAS TEST PRESURE RATING 7500  PSI

22
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001119000075 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163220 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 DCS متسیس تازیهجت  یکدی  مزاول  دیرخ  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

DCS متسیس تازیهجت  یکدی  مزاول  دیرخ  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,685,460,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/05/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش داتسا  راولب   ، 5156957734 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001262000126 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163251 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا  تسپ  رد 18  اداکسا  متسیس  یناسر  زورب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اداکسا  متسیس  یناسر  زورب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

26,618,036,515 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,330,901,826 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1402/05/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

(ع) اضر ماما  نامتخاس  - یقرش رگراک  راولب  - ناتسلگ - زاوها  ، 6137674764 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

DCSDCS متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 33

لاقتنا لاقتنا تسپ   تسپ   1818 ردرد   اداکسا   اداکسا متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  هکبش  دیفس  گنر  لباک  چپ  متیا   2 ناونع : 

14014025 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/25  - :: ب/م یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناردنزام ریشب   :: عبنم :: 1401/11/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163053 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زو  تعاس 13:30   - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراس تشدوهآ  رالوه و  ربیف  نشکتورپ  حرط  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   703/178/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناردنزام هقطنم  تیریدم  سردم -  نابایخ  لباب -  ناردنزام -   :: سردآ سردآ

011-32331221: سیونرود  011-32362241-011-32362241 :: نفلت :: www.mn.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش دیفس   دیفس گنر   گنر لباک   لباک چپچپ   متیا   متیا   22 ناونع : : ناونع 55

ربیف ربیف نشکتورپ   نشکتورپ حرط   حرط یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

زکرم یاهنامیپ  اهدادرارق و  روما  هرادا  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش هنارک  هژورپ  تیریدم  یریوصت  تراظن  تازیهجت  یطابترا و  تخاس  ریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشمرچ  زا  دعب  رتمولیک  نپ  ات  هامنهاش  لپ  زا  دور  فشک  ناکم 

لایر دروارب 14.538.500.000 

لایر  نیمضت 626.925.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر  لقادح  هتشر - 

 5 تاطابترا -  ناراکنامیپ - 
 5 یتارباخم -  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ - 

 5 یتعنص -  نویساموتا  یاه  متسیس  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ - 
هبتر 5 لقادح   - providers یناسر عالطا  یاه  هکبش  تامدخ  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ - 

 5 ینابیتشپ -  تامدخ  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ - 
5 تاموزلم -  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ - 

هبتر 5 لقادح   - main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ - 

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت وو   یطابترا   یطابترا تخاس   تخاس ریز   ریز داجیا   داجیا یارب   یارب یزادنا   یزادنا هار   هار میسیب   میسیب کنیل   کنیل وو   لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دمآرس داصتقا   :: عبنم خیرات 1401/11/05عبنم زا  تعاس 17   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162808 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

...و رها  یهار  هس  دازآ -  هاگشناد  هدیمهف -  دیهش  نادیم  هقطنم  حطس  یاهلپ  رد  هدرن  لیردنه و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نابایخ یسابع ،  نابایخ  نارادساپ ،  نابوتا  هشیمغاب ،  یرتم  هدیمهف 35  نادیم  هب  یهتنم  یاهریسم  هدیمهف ،  دیهش  نادیم  رد  ریسم  یامنهار  یاهولبات  هژورپ 

یغالبا یاهلحم  ریاس  هداز و  عیفش 
جیسب نادیم  ات  رها  یهار  هس  لصافدح   ) نارهت هداج  رد  لیردراگ  یارجا  هیهت و  هژورپ 

هس ورصن  یدورو  نارادزرم   - کرهش گنهرف  نادیم  جنراب -  یادهش  نابایخ  ردام -  نادیم  زاگ -  یوک  زیخ  هثداح  طاقن  عفر  زاین و  دروم  یسدنه  تاحالصا  یارجا 
...و رها  یهار 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 5  یرادرهش  نامتخاس  نیزنب  پمپ  یوربور  نارهت   :: سردآ سردآ
زیربت یرادرهش  نامتخاس  یبونج -  راز  هلال  شبن  یدازآ -  نابایخ  رد  عقاو  زیربت 

:: نفلت :: WWW.M.Tabriz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسدنه یسدنه تاحالصا   تاحالصا یارجا   یارجا -- لیردراگ لیردراگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ  - - ریسم ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات هژورپ   هژورپ  - - حطس حطس یاهلپ   یاهلپ ردرد   هدرن   هدرن وو   لیردنه   لیردنه هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
زیخ زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن عفر   عفر وو   زاین   زاین دروم   دروم

88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف شور  هب  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرمکی  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس :: 73/01/318 و 32/01/73 - یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
یلا 2001001173000085  2001001173000084: داتس

خیرات زا  هناماس  زا  هصقانم  دانسا  کرادم و  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19:00  ات  زور و  تدم 7  هب  تفایرد  تعاس 08:00 -  زا   1401/10/29

هناماس زا   1401/11/05

ناروآون  :: عبنم تدم 10عبنم هب  داتس  هناماس  رد  نآ  جرد  اهداهنشیپ و  لیوحت   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 14:00 خیرات 1401/11/16  ات  رثکادح  زور و 

6163072 :: هرازه هرازه حبص 1401/11/18دکدک   تعاس 00:08   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهار ءاهب  تسرهف  ساسا  رب  هیلوا  دروآرب  غلبم  ناتسدرک - ناتسا  یبونج  یلامش و  یاهروحم  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  لاس 1401 

نیمضت غلبم  لایر - هیلوا 93/466/555/270  دروآرب  هرامش 73/01/31 - ناتسدرک - ناتسا  یلامش  یاهروحم  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  - 1
لایر  هصقانم 4/674/000/000  رد  تکرش 

هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم  لایر - هب 95/499/126/920  هیلوا  دروآرب  ناتسدرک - ناتسا  یبونج  یاهروحم  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  - 2
لایر  4/775/000/000

بیوصت قبط  هدش  مالعا  نیماضت  ریاس  ای  ههام و  هس  رابتعا  اب  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  قوف  لودج  قبط  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  خروم 1394/09/22  هرامش 123402/ت 50659ه  هب  ناریزو  مرتحم  تایه  همان 

.دنشاب یم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتشر  هبتر 5  یاراد  یاهتکرش  هیلک 
یم تکرش  هب  زاجم  یشک  طخ  یارجا  گنر و  دیلوت  هنیمز  رد  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  زا  یبتک  هیدات  یاراد  یاههدننک  دیلوت  اب  یاهتکرش  هیلک 

.دنشاب

یتسپ 6615763154 دک  این ، کلم  مویداتسا  یوربور  ناتابکا ، هارراهچ  جدننس ، سردآ  هب  ناتسدرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهروحم اهروحم یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تروصب یفیک  یبایزرا  اب  یمومع  هصقانم  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون  هدرشف 

1401/11/01 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092769000177 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/11/12  زا   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162835 :: هرازه هرازه :: 1401/12/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش   cgs یاههاگتسیا زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور  ارجا 180  تدم 

لایر دروآرب 47.809.302.040 

لایر -  2,390,465,102 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  رتفد  کولب 7  مراهچ  هقبط  هرامش 160، نامتخاس  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ   ، نارهت رازگ :  هصقانم   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cgscgs یاههاگتسیا   یاههاگتسیا زازا   یکی   یکی کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 401/12/س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 14   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ  Kaspersky یتینما یرازفا  مرن  تالوصحم  هلاس  ود  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یماهس رهگ  لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گنیروتینام6162840 یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 23) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ دوخ   KasperskyKaspersky یتینما   یتینما یرازفا   یرازفا مرن   مرن تالوصحم   تالوصحم هلاس   هلاس ودود   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن ناونع : : ناونع 111 1

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 12 
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قیرح مالعا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000737 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتسگ شهوژپ  اناس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SE.NS یتراجت مان   T3 لدم زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   FDP یتراجت مان   EM 603 لدم ترارح  دود و  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
یدیفم اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  داپوه  یتراجت  مان   HPC-OSD-1338 لدم فراعتم  کیرتکلا  وتف  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 220 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

دزی درواهر  کینورتکلا  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SYNCOLN یتراجت مان  یناشن  شتآ  دربراک   S27 لدم ترارح  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 45 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
رزخ شورس  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   MEDC یتراجت مان   DB3004BNH1BNR لدم قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   EC0020 لدم ندش  تسیر  تیلباق  اب  ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
ایوپ کینورتکلا  تسلا 

ددع 90 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رهبا  نیرآ  هدنزاس  عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   mm^2 1/5 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج  قیرح  دض  قرب  لباک  الاک :  مان 
سراپ شوماخ  شتآ  ینمیا 

رتم 2,000 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   C-TEC هدنزاس عجرم  سراف  دنمشوه  ناروآون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   XFP/ZFP لدم ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ناتسلگنا

ددع 5 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحم تسود  سامت 05832605945 

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605945-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 13 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور تخادرپ.ددرگیم 75 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  قیرحافطاو  مالعا  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000657 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
افطا تعنص  رهم  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   UNIDET یتراجت مان   SE-AFS لدم  CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   INIM یتراجت مان   SmartLetUSee-LCD لدم ریذپ  سردآ  زکرم  یارب  قیرح  مالعا  هدننک  رارکت  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ایوپ کینورتکلا  تسلا  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا شونهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PANEL MASTER PV121-TNT4A-F2R1: لدم تپ  طخ  جرتساو  رزیاتلاپ  تهج  یروتارپا  لنپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا هدننک   هدننک رارکت   رارکت لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ یزاگ - - یزاگ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1313

تپتپ طخطخ   جرتساو   جرتساو رزیاتلاپ   رزیاتلاپ تهج   تهج یروتارپا   یروتارپا لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 14 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط   oggioni کرام نژوردیه  روتکتد  ناونع : 

14014377 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نفلتو  نفلت  لوژام  کیو  - یساش ددع  5- دود روتکتدددع  دادعت 38 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000350 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لرتنک رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VINESYS هدنزاس عجرم   FX20-EX لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض   UV/IR هلعش روتکتد  الاک :  مان 

ورشیپ
ددع 38 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ روتکاف  شیپ  دشابیمزکرم - ینف  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ  - شابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیاسو  لاسرا  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسه تسویپ  تاصخشم  - دوش

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37225351-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

oggionioggioni کرام   کرام نژوردیه   نژوردیه روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 1515

هدننک هدننک نفلتو   نفلتو نفلت   نفلت لوژام   لوژام کیو   کیو -- یساش یساش ددع   ددع 55 -- دود دود روتکتدددع   روتکتدددع 3838 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 15 
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( مهدزای هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   sanco لرتنک لنپ  تاقلعتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000358 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نورآ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SANCO یتراجت مان   FB6100 لدم قیرح  ئافطا  نالعا و  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح6162817 مالعا  متسیس  هحفص 12)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح6162820 مالعا  هدننک  رارکت  لرتنک  لناپ  یزاگ - کیتاموتا  قیرح  ءافطا  هحفص 12)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   sancosanco  لرتنک لرتنک لنپ   لنپ تاقلعتم   تاقلعتم ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 16 
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هیمورا یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  تاصخشم  اب  یتارباخم  سکامیتپا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009036000040 زاین :  هرامش 

هیمورا یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   PDH FAT-50GG-16G1 لدم  ohm 75 یتارباخم گیگ  هب  یرون  لانیمرت  نیال  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل دراوم  تیاعر  مدع  - تسا یرورض  یداهنشیپ  تمیق  حیحص  هئارا  تهج  یتسویپ  تسیل  قیقد  هعلاطم  - یتساوخرد یالاک  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دیرخ  دنور  زا  فذخ  بجوم 

5716617165 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یتعنص  هاگشناد  رهشلگ 2  زا  رتالاب  دنب  هداج  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31980220-044  ، 33728180-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31980251-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم گیگ   گیگ هبهب   یرون   یرون لانیمرت   لانیمرت نیال   نیال یرون   یرون لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس یتارباخم -  -  یتارباخم سکامیتپا   سکامیتپا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 17 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  کینوساناپ  تراک  متیا   2 ناونع : 

14013998 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/20 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مئالع یاه  متسیس  یبناج  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرون  سوام  لباک -  دیلک -  هحفص  لماش  مئالع  یاه  متسیس  یبناج  مزاول 

1201001121000226 زاین :  هرامش 
ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گرب امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق  سپس  هعلاطم  امتح  ار  مزاول  تساوخرد  تسیل  لودج  ریز  تاحیضوت  یمامت  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   ) تسویپ رد  تسیل  اب  قباطم  - 
) ددرگ تسویپو  لیمکت  تسویپ  رد  مالعتسا 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک رظن  دروم  یالاک  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  ددرگ و  ماجنا  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  الاک  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یناریا و  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ و  لاسرا  ددجم  یتسیاب  دوش و  یم  هداد  تدوع 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط کینوساناپ   کینوساناپ تراک   تراک متیا   متیا   22 ناونع : : ناونع 1919

یرون یرون سوام   سوام لباک -  -  لباک دیلک -  -  دیلک هحفص   هحفص لماش   لماش مئالع   مئالع یاه   یاه متسیس   متسیس یبناج   یبناج مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 18 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  kx-tda0172 کینوساناپ لوژام  تراک /  ناونع : 

14014183 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/20 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26600738 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/10/29 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/11/0815:00:00

mashhad.ir :: عبنم 15:00:001401/11/08عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163093 :: هرازه هرازه 1401/11/0910:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  میسیب  هکبش  یدروم  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  یدنب :  هقبط 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
main frame 7 رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   1

ینابیتشپ 5 تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   2
یتارباخم 6 یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   3

تاطابترا 5  ناراکنامیپ -   4
ناگیار دانسا :  هنیزه 

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
05131296708 نفلت :   05131296649 ینف : سانشراک  نفلت 

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kx- tda0172kx- tda0172 کینوساناپ   کینوساناپ لوژام   لوژام تراک /  /  تراک ناونع : : ناونع 2 12 1

یرادرهش یرادرهش میسیب   میسیب هکبش   هکبش یدروم   یدروم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 19 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

رذکشا رصعیلو  یصصخت  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - دشاب یم  تسویپ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090637000009 زاین :  هرامش 

رذکشا رصعیلو  یصصخت  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
هنایار دربهار  نیدار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

قودص رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  - ددرگ یراذگراب  تسویپ  تسیل  قبط  سانجا  تاصخشم  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - دشاب یم  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دزی رذکشا  ( جع ) رصعیلو ترضح  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  لیوحت 

8941616561 یتسپ :  دک  یکشا ،  کراپ  تشپ  وتنس  هداج  رذکشا  قودص ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728741-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32725153-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 20 
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هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ دیامن  دیرخ  هب  مادقا  یزاس  هار  درادناتسا  هیدات  ربارب  لپ  داجیا  تهج  بنتب  سکاب  ددع  دادعت 48 دراد  رظن  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمدرم یاهکچ  قیرط  زا  هجو 

1101030148000161 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینتب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اراک  رتسگ  هکیرا  ینتب  عیانص  یتراجت  مان   m 2 عافترا  m 2 ضرع  m 1 لوط حلسم  نتب  سنج  هتخاس  شیپ  سکاب  الاک :  مان 
اراک رتسگ  هکیرا 
ددع 48 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن دیرخ  هب  مادقا  یزاس  هار  درادناتسا  هیدات  ربارب  لپ  داجیا  تهج  بنتب  سکاب  ددع  دادعت 48 دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمدرم یاهکچ  قیرط  زا  هجو  تخادرپ 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  بصن  تهج  یا )  هبرگ  مشچ  یکیفارت ( تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100586000019 زاین :  هرامش 

دورهاش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفازاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش حطس  رد  بصن  تهج  یا )  هبرگ  مشچ  یکیفارت ( تازیهجت  مزاول و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3614635358 یتسپ :  دک  یلوبمالسا ،  دلاخ  نابایخ  یتشهب :  دیهش  نابایخ  دورهاش : دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332543-023  ، 3155-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32336960-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتخاس هتخاس شیپ   شیپ سکاب   سکاب ناونع : : ناونع 2424

رهش رهش حطس   حطس ردرد   بصن   بصن تهج   تهج یایا )  )  هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ یکیفارت ( ( یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 22 
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تخادرپ.ددرگیم لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  گنیروتینام  تازیهجت  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور 75

1101000060000655 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

باق یدنب  هتسب  عون   PH-HOME سکینوف دنمشوه  هناخ  تیریدم  ناونع   Home Automation گنیروتینام لرتنک و  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
نارتسگ زمر  مارآ  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یس  یکیتسالپ 1 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   NetAgent یتراجت مان   DP522-20Wg-LF لدم سا  یپ  وی  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
ناتسلگنا ، SIMON CARVES راخب ، گید  لماک ، مرالآ ، الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

ایرآ کینورتکلا  قفا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   BLUEPOINT MEDICAL یتراجت مان   SPIROTRUE A لدم روتالیتنو  هاگتسد  نایرج  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
کیتاموینپ وتسف  هدننک  هضرع  عجرم   v 24 ژاتلو  SMT لدم یتکرح  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

بآ ملاس  بالضاف  بآ و  هیفصت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SMA یتراجت مان   SMA GD 4003 لدم یتعنص  روسنس  کت  بای  تشن  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم  کر   AP9520TH تبوطر امد و  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 
ریفس کینورتکلا 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

قفا یایرد  انرد  هدننک  هضرع  عجرم   YET یتراجت مان  کیتاموتا  برد   SMD.2 لدم روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTL INSTRUMENT هدنزاس عجرم   MTL یتراجت مان   MTL GATEWAY ET-485 لدم یکیرتکلا  یتظافح  هلر  الاک :  مان 

دار وکاید  کت  ورتپ  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
sigma کرام یزاگرلوکدرب   sino کرام یزاگرلوک  لرتنک  تومیر  ناونع : 

14014177 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/23 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنواعم کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092506000081 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب بصن  درومرد  اه  هنیزه  هیلکو  هیلخت  لمح  یاه  هیزه  دشابیم  زاین  تیزوپماک  برد  یالاب  تهج  بصن  زا  دعب  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  رد  تاصخشم  تسا  هدنرب  هدهع 

 : یتسپ دک  تشادهب ،  تنواعم  -  CNG زاگ پمپ  بنج  اردصالم -  راولب  یروباشین -  راطع  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5143814998

31773506-041  ، 31773505-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31773505-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sigmasigma  کرام کرام یزاگرلوکدرب   یزاگرلوکدرب   s inos ino  کرام کرام یزاگرلوک   یزاگرلوک لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر ناونع : : ناونع 2727

تنواعم تنواعم کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461836 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/02هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  متسیس  یاه  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
6 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس یاه   یاه نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/24عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریوصت طبض  هاگتسد  ناونع : 

14014142 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح6162817 مالعا  متسیس  هحفص 12)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح6162820 مالعا  هدننک  رارکت  لرتنک  لناپ  یزاگ - کیتاموتا  قیرح  ءافطا  هحفص 12)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هدننک6163148 نفلتو  نفلت  لوژام  کیو  - یساش ددع  5- دود روتکتدددع  هحفص 15)دادعت 38 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریوصت ریوصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  رورس  قاتا  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000349 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اددجم ءاضما و  رهم و  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  دشاب 2 - یم  تسویپب  رورس  قاتا  برد  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دنهاوخن  یسررب  دروم  دنیامنن  یراذگراب  ار  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  هک  یاه  خساپ  هب  ددرگ 3 - یراذگراب 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
توقای کرام  قیرح  دض  قرب  لباک  ناونع : 

14014242 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 3131

توقای توقای کرام   کرام قیرح   قیرح دضدض   قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6162816 قاتا  قیرح  دض  تقرس و  دض  هحفص 6)برد  قیرح  ( قیرح

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح6162817 مالعا  متسیس  هحفص 12)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح6162820 مالعا  هدننک  رارکت  لرتنک  لناپ  یزاگ - کیتاموتا  قیرح  ءافطا  هحفص 12)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

توقای6162884 کرام  قیرح  دض  قرب  هحفص 6)لباک  قیرح  ( قیرح

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هدننک6163148 نفلتو  نفلت  لوژام  کیو  - یساش ددع  5- دود روتکتدددع  هحفص 15)دادعت 38 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6163150 حرش  قباطم   sanco لرتنک لنپ  هحفص 15)تاقلعتم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6162835cgs یاههاگتسیا زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لیاسو6162791 دیرخ  - 1 ازجم :  دادرارق  ود  بلاف  رد  ار  دوخدنمشوه  هناخلگ  عبرم  رتم  ثادحا 3200 
ثادحا تایلمع  یارجا  یراکنامیپ  - 2 دنمشوه هناخلگ  ثادحا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  و 

دنمشوه هناخلگ 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گنیروتینام6162840 یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 23) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح6162817 مالعا  متسیس  هحفص 12)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6162872oggioni کرام نژوردیه  هحفص 15)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هدننک6163148 نفلتو  نفلت  لوژام  کیو  - یساش ددع  5- دود روتکتدددع  هحفص 15)دادعت 38 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلیسوب بسانم  بیش  نعت  یراذگدک و  نتب ، اب  یدنب  مورک  یارجا  یحلاصم و  هیهت ی   ، بعکم رتم  هدامآ 48  نتب  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیبرود

1101001034005986 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
بعکم رتم  48 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارجا تالآ  رازبا  حلاصم و  هیلک  هیهت  .تسا  امرفراک  هدهعب  راهان  یاذغ  هدعو  کی  یدنب و  مورک  یارب  یطوق  هیهت  تسا .  زور  ارجا 10  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا راکنامیپ  هدهعب  اه  هلاخن  یوپد  یروآ و  عمج  راک ، 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83764810-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یراذگدک6162815 نتب ، اب  یدنب  مورک  یارجا  یحلاصم و  هیهت ی   ، بعکم رتم  هدامآ 48  نتب  هحفص 11)یارجا  نیبرود  ( نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسب6162856 رادم  متسیس  یاه  نیبرود  هحفص 26)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یراذگدک یراذگدک نتب ، ، نتب اباب   یدنب   یدنب مورک   مورک یارجا   یارجا وو   یحلاصم   یحلاصم هیهت  یی   هیهت  ، ، بعکم بعکم رتم   رتم   4848 هدامآ   هدامآ نتب   نتب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 29 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200100148600019 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162780 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش یترارح  هاگورین  رد  زاس  هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  900/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  رهم   ، نامتخاس یمیجن  دیهش  هچوک  یرادنامرف  نادیم  یتعیرش  نابایخ  کارا -  :: سردآ سردآ

08632244148 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یترارح6162780 هاگورین  رد  زاس  هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 31)هیهت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم :: 1401/11/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162779 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش یترارح  هاگورین  رد  رورس  هاگتسد  یزادنا 3  هار  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  رهم   ، نامتخاس یمیجن  دیهش  هچوک  - یرادنامرف نادیم  یتعیرش  نابایخ  - کارا  :: سردآ سردآ

08632244148 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح یترارح هاگورین   هاگورین ردرد   زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3434

یترارح یترارح هاگورین   هاگورین ردرد   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد یزادنا  33   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارادیئامن  هعجارم  دشاب  یم  تسویپ  تسیلرد  الاک  لماک  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095143000483 زاین :  هرامش 

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
رتخاب تراجت  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   QNAPTS یتراجت مان   EC-879-U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب باسح  هیوست  یئاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزرا  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازیلع سدنهم  هرامشاب 09166332295 هریغو  یتناراگو  ینف  یگنهامه  تهج  یراک  زور  هطوبرم 30 ینف  سانشراک  دیئاتو  الاک  لیوحت 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EC-879-UEC-879-U  لدم لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( مهدزای هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  ویسپ "  " هکبش رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000357 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PANDUIT یتراجت مان  هکبش  تاطابترا  یشک و  لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  الاک :  مان 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع 
تس 11,066 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  تکرش  گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دشاب یمازلا  یتلود  نیماضت  همان  نآ  قباطم  یکناب  نیمضت  هیارا  تسویپ و  هنومن  قباطم  دادرارق  دقع 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یترارح6162779 هاگورین  رد  رورس  هاگتسد  یزادنا 3  هار  بصن و  هحفص 31)هیهت  رورس  ( رورس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6162816 قاتا  قیرح  دض  تقرس و  دض  هحفص 6)برد  قیرح  ( قیرح

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6162976EC-879-U لدم هنایار  هحفص 31)رورس  رورس  ( رورس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دشاب6163143 یم  هباشم  دک  ناریا  - دشاب یم  تسویپ  هحفص 17)تسیل  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6163165 حرش  قباطم  ویسپ "  " هکبش رورس  هحفص 31)تازیهجت  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم ویسپ " " ویسپ  " " هکبش هکبش رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/04 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط   online روسنس رپیاو )  ) یکیتسال هغیت  ناونع : 

14014162 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/24عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/09 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانیجروا یلصا و  کپ  تروصب  تسویپ ( تاصخشم  قبط  سکلباد  هریگتسد  گنیزویف و  یالاب  روسنس  , روتسیمرت  , رلور تاه  ابیشوت /  یپک  هاگتسد  تاعطق  ناونع : 

(
14014252 مالعتسا :  هرامش 

نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2023/01/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

onlineonline روسنس   روسنس رپیاو ) ) رپیاو  ) ) یکیتسال یکیتسال هغیت   هغیت ناونع : : ناونع 3838

یپک یپک هاگتسد   هاگتسد تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 33 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن هعجارم  امتح  تسویپ  هب  -icu زاساوه یلرتنک  روسنس  بصن  هیهت و  ترجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000499 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب.دامرف لصاح  سامت  09125787076 هرامش اب  دیدزاب  یگنهامه  تهج.دشابیم  لطاب  مالعتسا  هنومن  دات  مدع  تروص  رد  تسیمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعجارم  امتح  تسویپ 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گنیروتینام6162840 یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 23) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6162895online روسنس رپیاو )  ) یکیتسال هحفص 33)هغیت  روسنس  ( روسنس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یپک6162928 هاگتسد  تاعطق  هحفص 33)دیرخ  روسنس  ( روسنس

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

.دامن6163162 هعجارم  امتح  تسویپ  هب  -icu زاساوه یلرتنک  روسنس  بصن  هیهت و  هحفص 33)ترجا  روسنس  ( روسنس

.دامن .دامن هعجارم   هعجارم امتح   امتح تسویپ   تسویپ هبهب   -- icuicu زاساوه   زاساوه یلرتنک   یلرتنک روسنس   روسنس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ترجا   ترجا ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 34 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/24عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ریواصت  قبط  هتلاح  یروتکلس 2  یچیئوس  نادرگ  دیلک  ناونع : 

14014010 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتلاح6162880 یروتکلس 2  یچیئوس  نادرگ  دیلک  هحفص 36)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتلاح هتلاح   22 یروتکلس   یروتکلس یچیئوس   یچیئوس نادرگ   نادرگ دیلک   دیلک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 35 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب  تاعطق  ملق  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288005310 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/23 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24396-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

عطق6162963 دیلک )  ) هحفص 36)چوس چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

عطق عطق دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 36 
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6162827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سپ لاس  نایاپ  ات  تخادرپ  / ناریااص تکرش  دارآ  روتینام  صوصخم  یناریارپمآ  تلو 2/6  یرتاب 11/1  هب  طوبرم  / هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / زکرم سانشراک  دات  زا 

1101050270000126 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان  یناتسرامیب  لدم  رامیب  روتینام  هاگتسد  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 15 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا مزال  یاهزوجم  دشاب / هتشذگن  هام  دیلوت 3  خیرات  زا  ضیوعت -  یتناراگ  هام  اب 18  یرتاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یر قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6163155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تمیق  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  روتینام  لوژام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095264000131 زاین :  هرامش 

یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  گرب  رد  تسیاب  یم  تمیق  داهنشیپ  دک  ناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  گرب  دقاف  یاه  تمیق  هب 

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55228015-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامیب رامیب روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 4343

تسویپ تسویپ تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب اباب   قباطم   قباطم روتینام   روتینام وو   لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 38 ھحفص 37 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رامیب6162827 روتینام  هاگتسد  تاعطق  هحفص 37)هعومجم  روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گنیروتینام6162840 یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 23) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6163155 تمیق  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  روتینام  هحفص 37)لوژام و  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6162782Kaspersky یتینما یرازفا  مرن  تالوصحم  هلاس  ود  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن 
دوخ

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گنیروتینام6162840 یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 23) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تازیهجت6163205 یطابترا و  تخاس  ریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و 
یریوصت تراظن 

هحفص 6) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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